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 הילד מעמד לקידום וועדה הסמים בנגע למאבק וועדה האלימות, תופעת למיגור וועדה פרוטוקול

 .העירייה בבניין הישיבות בחדר וועדה התקיימה ,211612017 בתאריך 1ד ביום
 נובחים:

 לקידום הוועדה ויו"ר העירייה ראש סגנית- וייזר דוברת גב' העירייה' ראש- ברגרו אבי מר
 הועדה ויו"ר האלימות למיגור הוועדה ויו"ר העיר מועצת חברת- אבנר נורית גב' היל,ד מעמד

 פזית גב' הרווחה, אגף מנהלת- נדיר טלי גב' גלילות,-מת"ח מנשי איציק צ ''סנ בסמים, למאבק
 באגף יסודי על מחלקת מנהלת- לנון אורית גנז , והתמכרויות אלימות למניעת הרשות ראש- הק

 נוער מחלק-עבדי רוני רס"ב השרון, רמת מרכז קהילתי-שוטר סטראטן וון יובל רס"ב החינו.ך
 וועד יו"ר- קפלינסקי איתי מר עירונית, התנדבות תחום מנהלת- אל בת מירי גב' גלילות, תחנת
- עזר מיכל גבו ציבור, נציגת- שיזף רחלי גב' ציבו,ר נציגת- אביב גת תמי גב' יישובי, הורים
 .ואלכוהול בסמים למלחמה הלאומית הרשות כוללנית-מנחה זנינו חדווה 'גב ציבור, נציגת

 מכבדים יחד. הסטטוטוריות הוועדות שלושת את מכנסים אנו היום הישיבה, את-פותחת נורית

 וועדה זו גלילות. מת"ח- מנשי יצחק וסנ"צ העירייה ראש- גרונו אבי מר בנוכחותם אותנו
 עבדי. רוכי ולרס"ב סטראטן וואן יובל לרס"ב הוקרה תעודות להעניק עומדים ואנו מאחר חגיגית
 בכי בקרב סיכון התנהגויות מניעת בנושא בטוח" "קיץ עיון יום על הק מפזית סקירה נקבל בהמשך

 הקשורים העירייה גורמי כל בשיתוף שהתקיים הקיץ, אירועי לקראת והערכות וילדים נוער
 לנוער.

 מבקש . השרון באזור בתיכונים הקיימים בסמים והסחר השימוש את מצייו- מנשי איציק סנ"צ

 ים,בסמ לשימוש גס משמשות שחלקן הספר בבתי ''מחששות" ישכן .ואכיפתי ההסברתי בפן שת"פ
 הספר. בבתי החיצוניים המקומות את במצלמות לרשת מציע הללו. המקומות את לסגור ממליץ

 ס."ביה בחצר המורים הנוכחות מאוד חשובה

 והן בבתים הן המתקיימות המסיבות ועל בכלל ילדיהם על אחריות לקחת חייבים ה-ורים אבי

 בפרט. הציבוריים בשטחים

 הנצח. פארק באזור סגוואי עם יסיירו העירוניים שהפקחים-ממליצה אביב גת תמי

 חמות נקודות ממפה העירוני המוקד מערכת העירוני, במוקד לציון בראשון הייתי- דוברת

 .להיערך ניתן שלפיהן

 המטרה בגנים? המתרחש על ON LINE לצפות יכול הרחב הציבור האם לבדוק מציע- איתי·
 בטחון. תחושת לתושב לתת שלנו

 .לנוער לבני העירונית הקיץ יתתוכנ הצגת- תיפז

 ביו הקיץ חופשת במהלך בשבוע ימים 5 במשך פעילויות מתקיימות כהן" "אלי במועדון- טלי
:24 השעות 00 - 19:  .הנוער לכלל ימים ושלושה חרדי לנוער לפעילויות מיועדים מתוכם יומיים .00

 עורכים שאנו עירוני מיפוי במסגרת נוספים. ומדריכים כוער קידום צוות ע"י מלוות הפעילויות

 בשכ;ך דגש יושם יותהחרד הבנות סוגיית על עלה. ברמה"ש החרדים •מס כי נמצא השנה במהלך

 . הקרובה

 החרדי למגזר המשתייכים הנוער בני .ברק בני כגון חרדיות בערים עובדת הרשות- חדווה
 ללמוד מציעה מאו.ד מהירה לקצה הדרך המקרים ברוב מהאולפנות או מהישיבות ונושרים
 החרדי. לו_בגזר מיוחד תקציב מקצה והתמכרויות אלימות למניעת הרשות ברק. בבני מהמתאם
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